
K V I Z  

 

 

Najprej si oglej predstavitev Ali znamo ravnati z odpadki? (v prilogi). 

Nato s kvizom preizkusi svoje znanje. 

…………………………………………………………………………………… 

 

1. Kaj so odpadki? Izberi pravilen odgovor. 

A) nekaj, kar pade na tla B) nekaj, kar smo pravkar kupili 

C) nekaj, kar smo po uporabi 
zavrgli 

D) nekaj, česar še nismo 
uporabljali 

 

2. Kaj je ekološki otok? Kateri odgovor je pravilen? 

A) otok neokrnjene narave B) otok plastike sredi oceana 

C) prostor, kjer je vse 
pospravljeno  

D) prostor skupine smetnjakov 
za ločeno zbiranje odpadkov 

 

3. Zakaj ločeno zbiramo odpadke? Kateri odgovor ni pravilen? 

A) za pridobivanje surovin B) za ločeno onesnaževanje 
okolja 

C) da prihranimo prostor za ostale 
odpadke 

D) da zmanjšamo stroške 
ravnanja z odpadki  

  



4. Kaj je recikliranje?  

A) razmnoževanje tiskovin B) ponovitev nadaljevanke 

C) pomlajevanje drevja  D) predelava že uporabljenih snovi 

 

5. Kolikšen del komunalnih odpadkov smo v Sloveniji reciklirali 

leta 2014? 

A) približno polovico (50 %) B) 60 % 

C) 70 % D) 80 % 
 

6. Kaj ne sodi v rumen zabojnik za embalažo? 

A) plastične igrače B) plastenke 

C) pločevinke D) tetrapak embalaža 
 

7. Na kakšen način ne zmanjšujemo uporabo plastike?  

A) uporaba vrečke iz blaga B) uporaba steklenice za vodo 

C) uporaba slamice iz slame D) nakup plastenke z vodo 

 

8. Kaj ne sodi v rjav zabojnik za biološke odpadke? 

A) olupki od sadja in zelenjave B) ovenele rože in plevel 

C) iztrebki domačih živali D) čajne vrečke 
 

9. Kaj ni »zeleni odrez«?  

A) les, premazan z zeleno barvo  B) žaganje 

C) odpadne veje in listje D) pokošena trava 
 

10. Kaj nastane z razpadanjem organskih odpadkov? 

A) droben pesek  B) konjski gnoj 

C) pepel D) kompost 

 

11. Kaj ne sodi v zabojnik za steklo? 

A) steklenice od vina B) kozarci od vloženih živil 

C) ogledala D) steklene vaze 
 



12. Kaj ne sodi v črn zabojnik za ostale odpadke? 

A) posoda iz porcelana B) opeka 

C) plenice  D) mačji pesek 

 

13. Kaj ne sodi med nevarne odpadke? 

A) pralna sredstva in čistila B) baterijski vložki 

C) halogenske žarnice  D) preproge 
 

14. Kaj ne sodi med kosovne odpadke? 

A) vzmetnice B) štedilniki in pralni stroji 

C) oblačila in tekstil D) pohištvo 
 

15. Kje lahko odložimo nevarne in kosovne odpadke ter 

električne in elektronske naprave? Kateri odgovor ni pravilen? 

A) v zbirni center za odpadke B) za hišo 

C) na varnem mestu v hiši do 
napovedane akcije 

D) na dogovorjeno mesto ob 
napovedanih akcijah 

 

16. V katerem kraju je zbirni center za odlaganje odpadkov za 

Občino Domžale? 

A) Domžale B) Dob 

C) Ihan D) Vir 
 

17. Katere odpadke na OŠ Rodica ne zbiramo stalno, ampak 

samo z občasnimi akcijami?  

A) plastični zamaški B) baterije 

C) papir in karton D) torenji in kartuše 
 

18. Na Tihem oceanu so nastali veliki otoki plastike. Koliko 

površin Slovenije bi spravili na te otoke?  

A) do 10 B) 11 do 25 

C) 26 do 40 D)  41 ali več 
 

  



19. Za kaj se ne zavzema program Zero Waste Slovenija? 

A) za ponovno uporabo odpadkov B) za večje sežiganje odpadkov 

C) za nakup brez embalaže D) za Slovenijo brez odpadkov 

 

Če si pravilno odgovoril na zgornja vprašanja, znaš ravnati z 

odpadki. Ostani prijazen do okolja, saj brez njega ni prihodnosti! 

 

Preberi še knjigo: 

 
 

 

……………………………………………………………………………………. 

 
Rešitve najdeš v predstavitvi Ali znamo ravnati z odpadki? 

Lahko pa jih pošlješ na naslov: vvrtacnik@gmail.com  

mailto:vvrtacnik@gmail.com

